


Hvorfor TOWER OF WOOD – Aarhus? 
I Danmark har vi ikke tradition for at bygge i træ 
– slet ikke fleretagers bygninger. Selvom interessen 
for at bygge med træ er tiltagende og vi lige nu 
ser flere eksempler på træbygninger højere end 
4 etager, betyder det ikke, at man kan se med det 
blotte øje, at der er tale om et træbyggeri, da træet 
ofte ”pakkes ind” i andre materialer.
Derfor er TOWER of WOOD (ToW) et vigtigt projekt.
I ToW er både skelet og facade er af træ. Samtidig er 
ToW et læringsprojekt for branchen. ToW opføres 
som en midlertidig bygning, som bliver åbnet 
for offentligheden, herunder studerende, som vil 
kunne besøge bygningen og lære mere om at bygge 
i træ. Også byggebranchen vil kunne anvende ToW 
til læring, hvilket er en central del af formålet med 
ToW.
En del af formålet med ToW er at gå fra snak til ”hands 
on” i forhold til anvendelsen af træ i fleretagers 
byggerier. Det gælder for de professionelle aktører, 
der er direkte involveret i opførelsen, men også 
for andre interessenter, som kan lære af den 
erfaringsopsamling, der vil være del af projektet.
Endelig vil borgere i Aarhus og resten af Danmark 
kunne se, at det kan lade sig gøre at bygge fleretagers 
huse ved brug af træ. ToW handler altså både om 
faglighed og synlighed.

Om TOWER of WOOD
I tæt samarbejde med Aarhus Kommune og 
Østjyllands Brandvæsen har et team bestående 
af Rambøll A/S, Carlo Volf, NCC og Teknologisk   
Institut 

udarbejdet et projektforslag TOWER of WOOD, som 
kan være med til at sætte fokus på anvendelsen af 
innovative og bæredygtige bygningsmaterialer og 
-konstruktioner, for at realisere en mere bæredygtig 
og CO2-neutral fortætning af byerne i Danmark.
ToW opføres som et 1:1 demonstrationsbyggeri på 
Pier 2 i Aarhus. Tårnet opføres i træ og vil med i 
alt 10 etager og en samlet højde på i alt 32 m blive 
Danmarks højeste træbyggeri. Tårnet vil stå som et 
vartegn for fremtidigt, bæredygtigt etagebyggeri.
Rent arkitektonisk vil ToW skubbe på udviklingen 
inden for træbyggeri ved i praksis at vise, at træ 
kan anvendes som det bærende element, både rent 
konstruktionsmæssigt og rent visuelt i fremtidens 
etagebyggeri. 
Selvom ToW er en midlertidig bygning, er der 
alvor bag projektet. Med referencer tilbage 
til Eiffeltårnet – som i sin tid også blev opført 
som et midlertidigt byggeri – vil ToW vise 
helt nye anvendelsesmuligheder for træ som 
byggemateriale. Dengang skete det for at 
vise, at forarbejdning af datidens kvalitetsstål 
muliggjorde nye anvendelsesmuligheder inden 
for stål i etagebyggeri. I dag gør det samme sig 
gældende for træ som et byggemateriale, der kan 
anvendes på lige fod med andre materialer. ToW 
vil vise at træelementer, som fx CLT, rummer 
nye anvendelsesmuligheder og kan blive vigtige 
elementer i vores bæredygtige arkitektur. Det 
er desuden planen, at elementerne fra ToW skal 
genbruges i et nyt projekt efter den midlertidige 
placering på Pier 2 i Aarhus. 





”Tower of Wood er et vigtigt visionsprojekt, som kan 
inspirere til at tænke innovativt, når det gælder byggeri i træ. 
Med sin placering ved siden af ’Domen’ på Pier 2 vil tårnet 
være meget synligt. Og når man kommer op i højden, vil man 
opleve verden i et helt nyt perspektiv, hvor man samtidig kan 
både dufte og mærke træet på kroppen”.   
- Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus





EVENT
&
SPORT

ToW

AKTØR
ZONE

AKTØR
ZONE

NATUR
AKADEMIET

LEG

FISKERNE

ATELIER

DOMEN

PIER2
HAVERNE

FRA GRUMS
TIL GOURMET

AARHUS  
JOLLEVÆRFT



Hvor skal TOWER OF WOOD – Aarhus opføres? 
TOWER of WOOD indgår i planerne for Pier2 
Urban Kystpark. En ny type park der understøtter 
byliv, aktivitet og viden i og ved vandet, hvor 
indholdet etableres i samarbejde med lokale 
kulturskabere, frivillige og ildsjæle som er med 
til at understøtte visionerne om Pier2 som urban 
kystpark; fiskerne, bådfolk, grønne organisationer, 
og naturformidlingsinitiativer.
ToW vil indgå i de fremtidige rammer for flere 
arrangementer og aktiviteter i parken, som en 
offentlig tilgængelig destination og attraktion for 
byens borgere. ToW bliver et 1:1 eksperimentarium 
med gentænkningstanker, som fx kan illustrere, 
hvordan bæredygtig udvikling og fortætning 
af byer vil kunne ske og hvordan planer om en 
samlet reduktion af CO2 delvist vil kunne opnås 
igennem øget fokus på byggeri og bæredygtige 
byggematerialer.



Hvad kan TOWER OF WOOD anvendes til? 
TOWER of WOOD er et fyrtårn for fremtidigt byggeri 
i træ. Tårnet vil lyse op i havneområdet omkring 
Gentænk Park om aftenen, hvor det vil kunne ses på 
lang afstand - både fra land og til vands. Bygningen 
skal oplyse folk om træ og give besøgende en 
fornemmelse for etagebyggeri i træ i praksis og 
dermed bidrage til, at træ kan blive et naturligt 
valg i fleretagesbyggeri i Danmark. ToW vil i den 
forbindelse byde på flere anvendelsesmuligheder:
• Udstillinger
• Samarbejde med aktiviteter i området 

eksempelvis Dome of Visions og Gentænk Parken
• Samlingspunkt, info-café og udsigtstårn i 

Gentænk Parken
Bygningens nederste etager vil blive opvarmet og der 
vil være mulighed for mere permanente aktiviteter. 
Tårnet vil fx kunne danne ramme for en infocafé 
samt et udstillingsområde på i alt ca. 700 m2. 
For besøgende vil det være en særlig oplevelse at 
stå midt i et arkitektonisk nytænkende træbyggeri. 
Ikke mindst på toppen, hvor en offentlig Open-Air 
terrasse i 32 meters højde vil give offentligheden et 
fantastisk kig ud over havnen og midtbyen.

Ved at anvende træ, vil projektet skabe fokus på 
fornybare ressourcer og grøn omstilling i byggeriet. 
ToW vil vise værdien af, i højere grad end det 
sker i dag, at anvende træ som byggemateriale 
i Danmark, samt skabe evidens for bygbarhed, 
konstruktionsstyrke og genanvendelse af ressourcer 
ved at bygge med træ.
ToW vil desuden vise mulighederne for 
genanvendelse af træ-elementerne ved at tilstræbe 
samlingsmetoder med mulighed for bæredygtig 
adskillelse/genanvendelse. Med et samfund, 
der bevæger sig mod mindre ressourceforbrug i 
fremtiden, påvirket af en globalt omspændende 
forpligtelse til FN’s verdensmål, en nationalt lanceret 
strategi for cirkulær økonomi og en kommunal 
ambition om bæredygtighed, vil Tower of Wood 
være et oplagt cirkulært konstruktionsprojekt. 
Da tårnet skal stå midlertidigt på havnekajen, er 
det oplagt at se nærmere på hvordan man kan 
minimere byggeaffald, materialeaffald og i det 
hele taget emissionsudledning, under opførelse og 
efter endt brug. Tårnet kan derfor danne grundlag, 
for mange innovative løsningsmodeller, hvori 
diverse livscyklusværktøjer kan komme i brug til 
udvælgelsen af det rigtige materiale. Derudover kan 
ToW være med til at sikre udbredelsen af selektiv 
nedrivning. Det betyder også at repræsentanter fra 
alle led af bygge og anlægsbranchen, bliver inddraget 
i håndteringen af materialet og dermed proceduren 
i byggeprocessen. En ’bæredygtig adfærd‘ på 
byggepladsen kan derfor styrkes.
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”Vi søger konkret og praktisk erfaring med massive 
træelementer som bærende konstruktioner i et større 
byggeri. Vi er interesseret i muligheden for træelementer 
som alternativ til betonelementer og ønsker at undersøge 
arbejdsmiljømæssige gevinster”.   
- Jens Thamdrup, sektionschef i NCC Danmark A/S 

Diagram over økonomiske 
udfordringer ved høje 
bygninger i træ:



”TOWER of WOOD er et spændende projekt, der kan være med til at aflive myter om, 
at bygninger i træ er særlig brandfarlige. Det er klart, at der er behov for erfaringer fra 
konkrete høje træbygninger i Danmark, når træ i fremtiden i større stil skal anvendes i 
både selve konstruktionen og som facadebeklædning”
-Lone Mossin, Projektchef og Johnny Damgaard, Indsatsleder, Østjyllands Brandvæsen







“At designe en høj bygning i træ giver os som rådgivere en værdifuld 
indsigt i mulighederne i anvendelsen af alternative metoder og 
materialer, som vi kan drage nytte af i fremtidige projekter. I det hele 
taget, er der grundlag for at mange udviklingskoncepter og værktøjer 
indenfor bygningsdesign, bæredygtighed og cirkulær økonomi, kan 
testes, evalueres og anvendes i fremtidige byggerier”
- Jakob Gottlieb, Rambøll A/S



”Hos Træ.dk - Danmarks Træportal ser vi det som 
vores opgave at formidle gode, veldokumenterede 
historier om træ og træbyggeri. Tower of Wood 
er en strålende mulighed for at få erfaringer og 
viden om højt træbyggeri i en dansk kontekst, og 
den viden skal naturligvis nå så bredt ud, at alle 
interesserede får mulighed for at følge med og blive 
klogere. Derfor er vi partner i Tower of Wood.”
-Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening



Hvordan kan man blive del af TOWER of WOOD 
– Aarhus?
TOWER of WOOD  giver mulighed for at være first-
movers og vise, at bæredygtige højhuse også kan 
opføres af træ i Danmark. Det vil samtidig være 
en enestående mulighed for at brande sig både 
som investor, sponsor og projektdeltager inden for 
dette felt. 

Projektet er i tråd med den miljømæssige agenda, 
hvor cirkulær ressourceanvendelse, bæredygtige 
byggematerialer og design for disassembly alle er 
centrale nøgleord.
ToW opføres som et midlertidigt byggeri 
med mulighed for efterfølgende at anvende 
træelementerne til et permanent byggeri.

”TOWER of WOOD kan være et skridt på vejen til 
at gøre træ til et naturligt valg, når der skal bygges 
i højden. Byggebranchen kan med ToW gå fra at 
snakke om det til at få ”hands on” erfaring med 
fleretagers træbyggeri.
- Peder Fynholm, projektleder Nordic Network for 
Tall Wood Buildings”

Kontakt Peder Fynholm på mail:
pfy@teknologisk.dk eller telefon 7220 2333, hvis 
din virksomhed har lyst til at vide mere om hvordan 
den kan blive en del af TOWER of WOOD.

• TOWER of WOOD vil vise at det kan lade 
sig gøre at bygge høje bygninger i træ i 
Danmark. 

• TOWER of WOOD opføres som et 
midlertidig byggeri. Det midlertidige 
trætårn skal blandt andet vise:

       -Effektiv byggeproces
       -Høj præcision 
       -Hurtigere byggetid

• TOWER of WOOD ville veje 5 gange så 
meget, hvis det blev opført i beton

• TOWER of WOOD har indlejret CO2-
tælling: De i alt 176 m3 CLT lagrer ca. 
150 tons CO2

• Det samlede træforbrug i TOWER of 
WOOD tager under 1 minut at vokse i de 
svenske skove

Se nærmere beskrivelse af  projektforslaget 
og find en række nyttige links på:
https://www.innobyg.dk/blogs/
netvaerksgrupper/netvaerk-for-hoejhuse-i-
trae/




